
Zápis a usnesení 

3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov 

 

Podle ustanovení § 96 zákona č.128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, 

svolané na pondělí dne 29. 4. 2019 v 17 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

 

Přítomno:  9 členů zastupitelstva obce  

Omluveni:    0 člen zastupitelstva obce  

Neomluveni:  0 člen zastupitelstva obce  

 

Program zasedání je nedílnou součástí usnesení a zápisu 

 

Program: 

 
1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění, schválení 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

 

7. Zpráva z kontroly vyúčtování příspěvku – pachtovní smlouvy TJ, z.s. 

 

8. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4017705/VB/P002 

 

9. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4005942/VB/P002 

 

10. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

7700072833_2/BVB 

 

11. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/14 

 

12. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/17 

 

13. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/28 

 

 



14. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/41 

 

15. ASEKOL a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 

 

16. ASEKOL a.s. – Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 

 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a 

kanalizační přípojka a přípojka NN (Proboštovský sad) 

 

18. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 1. nájemník 

 

19. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 2. nájemník 

 

20. Žádost o odprodej pozemku p.č. 731/17 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

 

21. Nadace ČEZ – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 11_19 

 

22. Výsledky výběrového řízení na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na 

Pěnkavce a oprava povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská 

 

23. Smlouva o dílo na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na Pěnkavce a oprava 

povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská 

 

24. Různé 

 

25. Závěr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Průběh zasedání zastupitelstva obce: 
 

1. Zahájení, návrh programu, návrh na doplnění  
Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 46/019:              Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

 návrh programu 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov včetně jeho doplnění 

a změn. 

 

2. Vypořádání námitek proti předchozímu zápisu 

 

3. Volba návrhové komise 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 47/019:      Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

            do návrhové komise: Romana Nešetřila a Ing. Václava Betku. 

 

4. Volba ověřovatelů zápisu 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 48/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ověřovatele zápisu: Jiřího Petrželku a paní Zdeňku Chládkovou. 

 

5. Kontrola usnesení 

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2019 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 49/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Rozpočtové opatření č. 2/2019. 

 

7. Zpráva z kontroly vyúčtování příspěvku – pachtovní smlouvy TJ, z.s. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 50/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Zprávu z kontroly vyúčtování příspěvku - pachtovní smlouvy s TJ, z.s. ve výši 600 

000,- 

pověřuje 

 vedení obce k předložení výsledků kontroly zástupcům TJ, z.s. s výzvou k vrácení 

částky ve výši 154 107,-. 

 

 

 

 



8. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IV-12-4017705/VB/P002 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 51/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4017705/VB/P002 

pověřuje 

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

9. ČEZ Distribuce, a.s. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouva o právu provést stavbu č. IE-12-4005942/VB/P002 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 52/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ČEZ Distribuce, a.s. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a 

smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4005942/VB/P002 

pověřuje 

starostku obce k podpisu smlouvy.  

 

10. GasNet, s.r.o. – Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

7700072833_2/BVB 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 53/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 

7700072833_2/BVB 

pověřuje  

 starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

11. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/14 a o právu provést stavbu ve smyslu zákona 

č. 183/2006 Sb. 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 54/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - záměr provést stavbu přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení dle Dohody číslo: 7700072833/14 (ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb.). 

 

 

 

 

 

 



12. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/17 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 55/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - záměr provést stavbu přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení dle Dohody číslo: 7700072833/17 (ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb.).  

 

13. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/28 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 56/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - záměr provést stavbu přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení dle Dohody číslo: 7700072833/28 (ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb.).  

 

14. GasNet, s.r.o. – Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení číslo: 7700072833/41 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 57/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

GasNet, s.r.o. - záměr provést stavbu přeložky plynovodní přípojky a části odběrného 

plynového zařízení dle Dohody číslo: 7700072833/41 (ve smyslu zákona č. 183/2006 

Sb.).  

 

15. ASEKOL a.s. – Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 58/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ASEKOL a.s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 

pověřuje  

starostku obce k podpisu dodatku č. 1 smlouvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16. ASEKOL a.s. – Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 59/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

ASEKOL a.s. - Dodatek č. 2 Smlouvy o spolupráci při zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů 

pověřuje  

starostku obce k podpisu dodatku č. 2 smlouvy. 

 

17. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a 

kanalizační přípojka a přípojka NN (Proboštovský sad) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 60/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a 

kanalizační přípojka a přípojka NN k pozemku p.č. 1033/13 k.ú. Proboštov u Teplic 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

18. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 1. nájemník 

Odloženo 

 

19. Nájemní smlouva na část pozemku p.č. 1205/3 k.ú. Proboštov u Teplic (U Vodárny) 

– 2. nájemník 

Odloženo 

 

20. Žádost o odprodej pozemku p.č. 731/17 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází) 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 61/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

neschvaluje 

žádost o odprodej pozemku p.č. 731/17 k.ú. Proboštov u Teplic (Pod Hrází). 
 

21. Nadace ČEZ – Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 11_19 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 62/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Nadace ČEZ - Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 11_19 ve výši 

150 000,- 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 

 

 



22. Výsledky výběrového řízení na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na 

Pěnkavce a oprava povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 63/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Výsledky výběrového řízení na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na Pěnkavce 

a oprava povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská dle Protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek v pořadí: 

 Nabídky, které byly posuzovány, hodnoceny a jejich výsledné pořadí: 

Číslo 

obálky 

Název právnické nebo fyzické 

osoby 
IČ 

Nabídková 

cena v Kč 

s DPH 

Pořadí 

nabídky 

1. Metrostav a.s. 00014915 -  

2. STRABAG a.s. 60838744 -  

3. SaM silnice a mosty Děčín a.s. 25042751 -  

4. HERKUL a.s. 25004638 -  

5. Raeder & Falge s.r.o. 28714989 -  

6. 

Vodohospodářské stavby 

společnost s ručením 

omezeným 

40233308 2 644 163,63 1. 

7. TELKONT s.r.o. 25467069 -  

 

23. Smlouva o dílo na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na Pěnkavce a oprava 

povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 64/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o dílo na akci: Chodníky a oprava povrchu v ulici Na Pěnkavce a oprava 

povrchu v ul. Sobědružská, část 2) ul. Sobědružská se společností Vodohospodářské 

stavby společnost s ručením omezeným, adresou Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, 

která podala nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši Kč 2 644 163,63 s DPH 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy o dílo. 

 

Doplnění programu: 

 

24. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní a 

kanalizační přípojka a přípojka NN 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 8 pro, 0 proti, 1 zdržel  

 

Usnesení 65/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě - vodovodní a 

kanalizační přípojka a přípojka NN 

pověřuje  

starostku obce k podpisu smlouvy. 

 



25. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 

č. IP-12-4009402/001 TP-Proboštov, ppč. 2414/7 – Nové OM 

Hlasování: Všichni přítomní členové hlasovali 9 pro, 0 proti, 0 zdržel 

 

Usnesení 66/019:    Zastupitelstvo obce Proboštov 

schvaluje 

záměr umístění stavby č. IP-12-4009402/001 TP-Proboštov, ppč. 2414/7 - Nové OM. 

 

26. Různé 

- Informace starostky a místostarosty obce a zodpovězení dotazů z minulého 

zasedání 

 

27. Závěr 


